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ZÁHONYI VASUTAS 
II. évfolyam, 8. szám 2012. július 16. 

Szakszervezetünk Záhony jöv őjéért 
A múlt év decemberében Kijevben járt egy VSZ-küldöttség az Ukrán Vasutas 
Szakszervezet VI. Kongresszusán. Akkor Papp Zoltán elnök és Simon Dezső volt 
elnök társaságában Juhász Tiborné, a záhonyi képviselet-vezető is találkozott a 
FÁK Országok Szakszervezeti Szövetségének főtitkárával és az Oroszországi 
Vasutas Szakszervezet vezetőjével. A megbeszélés témája természetesen az volt, 
hogyan lehetne a kelet-nyugati vasúti áruforgalmat Záhony felé terelni. Minden jel 
arra mutat, hogy nem csak mi vagyunk érdekeltek Záhony jövőjében, hiszen a múlt 
héten népes delegáció járt Budapesten, szakszervezetünk székházában. 

Berlini útjukat megszakítva a Vasutasok Szakszervezetének vendége volt a FÁK országok 
szakszervezeteinek és az orosz vasutas-szakszervezeteknek a küldöttsége, élükön Gennagyij 
Koszolapovval, a FÁK szakszervezetek főtitkárával és Nyikoláj Nyikiforovval, az orosz vasutas-
szakszervezet elnökével, de volt köztük orosz parlamenti képviselő is. A vendégeket Papp Zoltán, a 
VSZ elnöke, Kotter József alelnök, Zlati Róbert, a Cargo szakmai képviselet vezetője, Zubály Bertalan, 
a Cargo KÜT elnöke valamint Kovács Imre az RCH igazgatóságának elnöke és dr. Mosóczi László, a 
MÁV Zrt. nemzetközi kapcsolatokért felelős általános vezérigazgató-helyettese fogadta. A baráti 
találkozón a szakszervezeti együttműködés, valamint a gazdasági ehetőségek további kiaknázásainak 
lehetőségei kerültek szóba. 

Az orosz fél elmondta, náluk most vezetik be az üzemi tanács intézményének rendszerét, ami nagy 
kihívás számukra is. Mindkét fél megemlítette, hogy országaikban a vasutak nagy átalakuláson 
mentek át. Jelenleg is folyamatban az átalakulás Oroszországban, ahol éppen most szervezik szét a 
vasutat, Magyarországon pedig épp most próbálják újra összerakni azt, amit korábban szétszedtek. A 
magyar fél a szétszervezés tapasztalatait ismertette, Kovács Imre az RCH. elnöke az árufuvarozás 
privatizációjáról, valamint a cég jelenlegi helyzetéről adott tájékoztatót. Többen is szóba hozták, hogy 
a korábban jóval több forgalmat lebonyolító Záhony és térsége folyamatos fejlesztéseken esett át, s 
kedvezőbb feltételeket tud biztosítani, mint a Szlovákia. Mindkét fél érdeke hogy Záhonyon át 
bonyolítsák az áruforgalmat, bár vannak napi problémák is, mert az orosz vasutak üres kocsiijainak 
felhasználására, megrakására jelenleg nincs lehetőség a rossz szabályozás miatt. Az orosz féltől 
megtudtuk azt is, hogy ez a probléma és még a fuvarozással kapcsolatos több kérdés most van a 
parlament előtt. Úgy gondolják, ezek a gondok rövid időn belül meg fognak oldódni. 

A jó hangulatú megbeszélésen a felek a közös együttműködést és a gazdasági kapcsolatok jobb 
kihasználását hangsúlyozták, és kifejezték szándékukat, hogy további lépéseket tesznek az 
együttműködés irányába. Úgy gondolom, nem alaptalan a reményünk, hogy az egyre jobban működő 
nemzetközi szakszervezeti kapcsolataink kézzel fogható eredményeket is hoznak majd. 

Zubály Bertalan 
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Jégvirág nyáron 
Nemrég elérkezett a pillanat, amikor a 
napimádók szégyenkezve kerestek árnyé-
kot, és buzgón kémlelték az eget kósza 
bárányfelhők után kutatva. De az ég 
csodálatosan kék volt hetek óta, hovato-
vább éjjelente a csillagokat számláltuk bol-
dog percek helyett. A pajzán nyár rég át-
csapott perzselő forróságba, mégis kihuny-
ni látszott az éltető tűz. De mi küzdöttünk, 

majd csak elmúlik, egyszer mindennek vége van. Hogy 
aztán ismétlődjön, mint már annyiszor, de szokásunkhoz 
híven nem valljuk be, főleg önmagunknak nem. 

A hőségben vágyaink elhomályosultak, de valahol nagyon mélyen tovább kergettük álmainkat, és a 
délutáni kábulatban elérni láttuk azt, amiről már rég szeretnénk, hogy csak a miénk legyen. Aminek 
nincs köze váltakozó évszakokhoz, megvalósuló rémálmokhoz és beteljesült jóslatokhoz. Délibábos 
érzet, tehát jó, csak nehogy elmossa egy zápor a forróságtól vibráló kívánatunkat. Mégiscsak 
szerencse, hogy tombolt a nyár, lankadt az értelem, még a szerelem is elfáradni látszott. 

Az est fénypontjává a reggel vált, még nem láttunk, ami nem olyan nagy baj, de már hallottunk, és 
főleg éreztünk. És ahogy visszatért a látásunk, megint kerestük a szépet. Persze, a férfiak jól teszik, 
ha óvatosak fókuszálnak egy-egy lépcsőforduló alján, ki tudja, kárpótol-e a fenti látvány azért, amit 
kijárhat érte. De már napról napra nehezebb nyitott szemmel járni, pedig hála a forróságnak, jócskán 
akadnak pillanatképek, amit érdemes volna eltenni. Sokaknak jó jöhet még a hideg téli álmok idején. 

Keveredtek az illatok, és már alig emlékeztünk, hogy szőke vagy csokibarna volt nemrég az a szép 
dekoltázs, ahová titkon egy jégkockát képzeltünk. De talán még egy formásan telt vádlin vagy 
izgatóan meztelen háton is jól mutatna egy szép, rég elfelejtett jégvirág. Néha el is tévednénk e 
szépségek között, de jobb helyet és szebb álmokat keresvén minduntalan eltűnnek a szemünk elől. 
Vágyaink megperzselődve kongottak a melegtől tikkadt lelkünkben, és vártuk az enyhülést hozó 
mosolyt, jeges esőt, vagy bármit, ami segít, hogy kibírjuk a megváltásig. 

Aztán megérkezett, ha nem is a 
megváltás, de legalább az elviselhetőbb 
nyár. Ha így megy tovább, kiderül, hogy 
a hideg és a jég az örök jó. Az év nagy 
részében ingyen van, magába zár 
mindent, amit nem szeretünk, és 
többnyire mi dönthetjük el, hogy mikor 
engedje szabadjára foglyait. Kár, hogy 
nem értékeljük, mint az ölünkbe hullott 
boldogságot. Bezzeg nyáron, amikor 
meg kell küzdenünk érte! Gyártjuk 
otthon, esetleg vásároljuk, és ha 
tehetnénk, munkaidőben is jégről 
nyalnánk kedvenc ízeinket. Ehelyett 
kókadtan terítünk jégvirágot eltévedt 
vágyainkra, és várjuk a mosolyt, amitől 
újra élednek majd álmaink. 

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

Vasutasnapi kitüntetettjeink 

A 62. Vasutasnap alkalmából az alább felsorolt tagjaink részesültek kitüntetésben: 

 

• Gyüre Zoltán   Vezérigazgatói Dicséret  MÁV-Gépészet Zrt. 

• Hudák József   Vezérigazgatói Dicséret  Záhony-Port Zrt. 

• Orosz János   Vezérigazgatói Dicséret  Záhony-Port Zrt. 

• Szulics László Csabáné Vezérigazgatói Dicséret  Záhony-Port Zrt. 

• Gulyás György   Vezérigazgatói Dicséret  Záhony-Port Zrt. 

• Gál István   TÜK Vezetői Dicséret  RCH 

• Szabó Gyuláné   TÜK Vezetői Dicséret  RCH 

• Halász Tiborné   Felsővezetői Dicséret  RCH 

 


